
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 _ІV_сесіяVІIIскликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                      № 150 

 

Про укладання Договору  

суперфіцію земельної ділянки 

по вул. Капушанській, 22  

 

         Відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державний земельний кадастр», 

керуючись статтями 12, 79-1, 102-1, 122 Земельного кодексу України, 

Цивільного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та 

розглянувширішення ІІ сесії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

25.02.2021 року № 173 «Про визначення замовника робіт», звернення відділу 

капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації 

03.03.2021 року №01-15/99, звернення комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» 04.03.2021 року № 20 та 

нотаріальну згоду комунального некомерційного підприємства «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»  

 

міська рада В И Р І Ш И Л А: 

 

1. З метою реалізації об’єкту «Реконструкція будівлі КНП «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» погодити укладання Договору 

суперфіцію  на користування земельною ділянкою з цільовим призначенням: 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги по вул. Капушанській, 22 площею 2,9362 га (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0204) з комунальним підприємством Закарпатської 

обласної ради «Будкомплектторг». 

2.Укласти та підписати Договір суперфіцію на безоплатне користування 

земельною ділянкою між Ужгородською міською радою в особі Департаменту 

міського господарства та комунальним підприємством Закарпатської обласної 

ради «Будкомплектторг». 

3. Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» звернутися до органу Державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно для реєстрації договору суперфіцію. 



4. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та 

виконувати обов’язки землекористувачів згідно із статтею 96 Земельного 

кодексу України. По завершенню будівництва по вул. Капушанській, 22 у 

встановленому законом порядку припинити договір суперфіцію. 

5. Рішення І сесії Ужгородської міської ради VІІІ скликання 22.12.2020 

року № 55 «Про укладання договору суперфіцію земельної ділянки по                                      

вул. Капушанській, 22» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


